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Załącznik 

do decyzji nr 201/RKR/2022 

z dnia 23.05.2022r. 

 

 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU  

na koncepcje urządzeń, przedmiotów i usług  

służących poprawie mobilności i bezpieczeństwa ruchu drogowego 

osób o szczególnych potrzebach, 

korzystających ze środków transportu indywidualnego 
 
 

pod honorowym patronatem  
JM Rektora-Komendanta 

Wojskowej Akademii Technicznej 
Im. Jarosława Dąbrowskiego 
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§ 1 

Słowniczek pojęć  

 

Używane w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 

1) Administrator Danych Osobowych, Administrator - administrator danych osobowych, 

którym jest WAT (Organizator);  

2) Biuro Konkursu – Centrum wiedzy o  dostępności do transportu i mobilności osób 

o szczególnych potrzebach działające na Wydziale Inżynierii Mechanicznej WAT; 

3) Formularz Zgłoszeniowy – formularz, którego wzór stanowi załącznik nr 1 

do Regulaminu wraz z załącznikami, w tym Projektem Konkursowym i Formularzem 

Uczestnika/Formularzami Uczestników - w liczbie równej liczbie Współuczestników, 

przesyłany do Organizatora przez Wnioskodawcę, w celu przystąpienia i wzięcia 

udziału w Konkursie; wzór Formularza Zgłoszeniowego wraz z załącznikami jest 

dostępny na Stronie Internetowej Biura Konkursu; 

4) Formularz Uczestnika – formularz Uczestnika składany u Organizatora przez 

Wnioskodawcę, jako załącznik do Formularza Zgłoszeniowego, którego wzór stanowi:  

− załącznik nr 2 - w przypadku Uczestnika pełnoletniego; 

− załącznik nr 3 - w przypadku Uczestnika niepełnoletniego; 

wzory Formularzy Uczestników są dostępne na Stronie Internetowej Biura Konkursu; 

5) Grupa Projektowa – grupa utworzona w ramach jednej Szkoły, w skład której wchodzi 

Uczestnik/Współuczestnicy oraz Opiekun Grupy Projektowej; 

6) ITS - Instytut Transportu Samochodowego, członek partnerstwa, o którym mowa 

w pkt 14; 

7) Komisja Konkursowa - komisja, o której mowa w § 9; 

8) Konkurs - konkurs przeprowadzany zgodnie z Regulaminem na koncepcje urządzeń, 

przedmiotów i usług służących poprawie mobilności i bezpieczeństwa ruchu 

drogowego osób o szczególnych potrzebach, korzystających ze środków transportu 

indywidualnego; zasady i warunki udziału w Konkursie, wyboru Laureatów Konkursu 

i przyznania Nagród określa Regulamin; 

9) Laureat Konkursu – Uczestnik lub Współuczestnicy, których Projekt Konkursowy został 

najwyżej oceniony i otrzymał I., II. lub III. Nagrodę. 

10) Nagroda - nagrody, o których mowa w § 11;  

11) Opiekun Grupy Projektowej - nauczyciel Szkoły, wchodzący w skład Grupy Projektowej; 

osoba, która koordynuje udział Uczestnika/Współuczestników w Konkursie na każdym 

jego etapie, w szczególności poprzez przygotowanie Formularza Zgłoszeniowego wraz 

z załącznikami oraz opracowanie przez Uczestnika/Współuczestników Projektu 

Konkursowego;  

12) Organizator – organizator Konkursu, którym jest WAT; 
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13) OSP - osoby o szczególnych potrzebach, w tym osoby starsze (65+), schorowane, osoby 

z niepełnosprawnościami, ofiary wypadków i katastrof drogowych, kobiety w ciąży, 

osoby ze stresem pourazowym i in.; 

14) Projekt Partnerstwa – projekt pt. "Centrum wiedzy o  dostępności do transportu 

i mobilności osób o szczególnych potrzebach", realizowany w ramach partnerstwa 

utworzonego na podstawie umowy o partnerstwie, zawartej 19 października 2020 r. 

pomiędzy WAT, UKSW oraz ITS, współfinansowany z Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, 

Działanie 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych, Oś III Szkolnictwo wyższe 

dla gospodarki i rozwoju; 

15) Projekt Konkursowy – to wynik pracy Uczestnika/Współuczestników oceniany 

w Konkursie, który powinien spełniać  warunki, o których mowa w § 8, aby brać udział 

w Konkursie, będący: 

a) samodzielną pracą Uczestnika - w przypadku, gdy w skład Grupy Projektowej 

wchodzi jeden Uczestnik; 

b) samodzielną i wspólną pracą Współuczestników - w przypadku, gdy w skład Grupy 

Projektowej wchodzi więcej niż 1 Uczestnik; 

16) Projektowanie Uniwersalne - projektowanie uniwersalne, którego założenia zawarte 

są w Informatorze „Projektowanie uniwersalne w zakresie mobilności 

i transportu indywidualnego dla osób o szczególnych potrzebach”, stanowiącym  

załącznik nr 5  do Regulaminu; 

17) Regulamin - niniejszy Regulamin Konkursu, określający zasady i warunki udziału 

w Konkursie; 

18) Strona Internetowa Biura Konkursu - strona internetowa Biura Konkursu, zakładka 

dedykowana Konkursowi pod adresem: https://cwod.wim.wat.edu.pl/; 

19) Strona Internetowa Organizatora - strona internetowa Organizatora pod adresem: 

www.wojsko-polskie.pl/wat/; 

20) Szkoła - szkoła branżowa 1 i 2 stopnia, technikum oraz liceum ogólnokształcące  

z terenu Rzeczpospolitej Polskiej, będąca/mogąca być Wnioskodawcą; 

21) Transport i Mobilność Indywidualna - przemieszczanie się osób przy pomocy 

samochodów osobowych, skuterów, motocykli, rowerów, wózków inwalidzkich 

i innych środków służących osobom indywidualnym; 

22) Uczestnik - uczeń Szkoły, wchodzący w skład Grupy Projektowej, osoba uprawniona 

do opracowania Projektu Konkursowego (twórca Projektu Konkursowego); Uczestnik 

jest Współuczestnikiem (współtwórcą Projektu Konkursowego) w przypadku, gdy w 

skład Grupy Projektowej wchodzą Uczestnicy w liczbie większej niż 1; Uczestnikiem 

pełnoletnim jest taki Uczestnik, który w dniu przesłania przez Wnioskodawcę 

Formularza Zgłoszeniowego w celu udziału Konkursie (decyduje data stempla 

pocztowego) jest pełnoletni; 

23) UKSW - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, członek 

Partnerstwa, o którym mowa w pkt 14;  

https://cwod.wim.wat.edu.pl/
http://www.wojsko-polskie.pl/wat/
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24) WAT - Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, organizator 

Konkursu, członek Partnerstwa - partner wiodący, z siedzibą w Warszawie,  

ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46; 

25)  Wnioskodawca – Szkoła, podmiot uprawniony do przystąpienia i wzięcia udziału  

w Konkursie, poprzez przesłanie Formularza Zgłoszeniowego;  

26) Współuczestnik – Uczestnik Konkursu będący współtwórcą Projektu Konkursowego 

wraz z innym Uczestnikiem, zgodnie z pkt 22; postanowienia Regulaminu dotyczące 

Uczestnika stosuje się odpowiednio do Współuczestnika. 

§ 2 

Postanowienia ogólne 

1. WAT - w ramach realizacji Projektu Partnerstwa - organizuje ogólnopolski, otwarty Konkurs 

na Projekty Konkursowe zawierające koncepcje urządzeń, przedmiotów i usług służących 

poprawie mobilności i bezpieczeństwa ruchu drogowego OSP, korzystających ze 

środków transportu indywidualnego w ramach Projektowania Uniwersalnego. 

2. Konkurs kierowany jest do uczniów Szkół.  

3. WAT w ramach Konkursu prowadzi nabór Formularzy Zgłoszeniowych zawierających 

Projekty Konkursowe. 

4. Zasady i warunki udziału w Konkursie, w szczególności dotyczące składania Formularzy 

Zgłoszeniowych wraz z załącznikami, w tym Projektami Konkursowymi, ich oceny przez 

Komisję Konkursową, oraz zasady wyboru Laureatów Konkursu i przyznania Nagród, 

określa niniejszy Regulamin. 

5. Aktualny Regulamin Konkursu dostępny jest na Stronie Internetowej Biura Konkursu, 

na której Organizator informuje również o zmianach dokonanych w Regulaminie,  

w tym w zakresie zmiany terminów Konkursu, o których mowa w § 4.  

6. Przesłanie do Organizatora Formularza Zgłoszeniowego wraz z załącznikami,  

w celu udziału w Konkursie, jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu  i wyrażeniem 

zgody na udział w Konkursie, a także z zobowiązaniem się do przestrzegania postanowień 

Regulaminu. 

7. Wszelkie wymagane oświadczenia i zgody za niepełnoletniego 

Uczestnika/Współuczestnika  składa jego rodzic lub prawny opiekun, w przypadku kiedy 

Uczestnik/Współuczestnik nie jest pełnoletni w dniu przesłania przez Wnioskodawcę  

do Organizatora Formularza Zgłoszeniowego w celu udziału Konkursie (decyduje data 

stempla pocztowego), z zastrzeżeniem § 7 ust. 1 pkt 5 lit b tiret drugie. 

8. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

9. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie decyduje Organizator.   
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§ 3  

Cele Konkursu  

Celem Konkursu jest: 

1) promocja rozwiązań Projektowania Uniwersalnego wśród przyszłych techników 

i inżynierów konstruktorów; 

2) zainteresowanie środowiska uczniów Szkół problemami i potrzebami OSP  w zakresie 

transportu i mobilności indywidualnej;  

3) włączenie i zainspirowanie młodych techników do poszukiwania nowych i skutecznych 

rozwiązań, pomagających OSP korzystającym z transportu indywidualnego w ich 

codziennym życiu; 

4) opracowanie koncepcji rozwiązań poprawiających komfort życia codziennego OSP 

w zakresie transportu i mobilności indywidualnej; 

5) rozwijanie i pogłębianie zainteresowań współczesną techniką; 

6) promowanie młodych talentów w dziedzinie transportu i mobilności; 

7) zachęcanie uczniów do realizacji swoich pomysłów technicznych i doskonalenia 

umiejętności zawodowych poprzez wykonywanie prac koncepcyjno-konstrukcyjnych; 

8) zachęcanie do rozwijania pasji i kreatywności wśród młodzieży średnich Szkół. 

§ 4 

 Terminy Konkursu 

 

1. Terminy związane z Konkursem: 

1) ogłoszenie Konkursu: 25 maja 2022 r.; 

2) rozpoczęcie naboru Formularzy Zgłoszeniowych: od 1 września 2022 r.; 

3) zakończenie naboru Formularzy Zgłoszeniowych: 31 października 2022 r.; 

4) ocena formalna Formularzy Zgłoszeniowych oraz ocena merytoryczna Projektów 

Konkursowych: do 14 listopada 2022 r.; 

5) ogłoszenie wyników Konkursu – do 21 listopada 2022 r. 

2. Organizatorzy w uzasadnionych  przypadkach zastrzegają możliwość zmiany terminów, 

o których mowa w ust. 1. Decyzję o zmianach terminów podejmuje Komisja Konkursowa, 

z uwzględnieniem § 2 ust. 5. 

§ 5 

Udostępnianie informacji o Konkursie 

 

1. Informacje o Konkursie, w tym aktualny Regulamin wraz z załącznikami, zamieszczone są 

na Stronie Internetowej Biura Konkursu.  

2. Informacji dotyczących Konkursu oraz prac Komisji Konkursowej udziela Biuro Konkursu: 

1) Piotr Kwitowski - Koordynator Biura Konkursu, tel. +48 261 839 565,  

e-mail: cwod.wim@wat.edu.pl; 

2) Tomasz Mantur, tel. +48 261 839 565, e-mail: tomasz.mantur@wat.edu.pl 

 

mailto:cwod.wim@wat.edu.pl
mailto:tomasz.mantur@wat.edu.pl


 

str. 6 
 

 

§ 6 

Podmioty uprawnione do wzięcia udziału w Konkursie. 

 

1. Wnioskodawcą - podmiotem uprawnionym do przystąpienia i wzięcia udziału w Konkursie, 

poprzez przesłanie Formularza Zgłoszeniowego - może być Szkoła. Wnioskodawca może 

przesłać więcej niż jeden Formularz Zgłoszeniowy. 

2. Uczestnikiem - osobą uprawnioną do opracowania Projektu Konkursowego - może być 

uczeń Szkoły.  

3. Uczestnik przystępuje do Konkursu w ramach Grupy Projektowej, składającej się z: 

1) minimum dwóch osób - przypadek, gdy w Grupie Projektowej będzie jeden Uczestnik 

i Opiekun Grupy Projektowej; 

2) maksymalnie pięciu osób - przypadek, gdy w Grupie Projektowej będzie więcej niż 

jeden Uczestnik oraz Opiekun Grupy Projektowej; w tym przypadku Uczestnicy są 

Współuczestnikami, o których mowa w § 1 pkt 22. 

4. Opiekunem Grupy Projektowej może być nauczyciel Szkoły. Opiekun Grupy Projektowej 

koordynuje udział Uczestnika/Współuczestników w Konkursie na każdym jego etapie,  

w szczególności poprzez przygotowanie Formularza Zgłoszeniowego wraz z załącznikami 

oraz opracowanie przez Uczestnika/Współuczestników Projektu Konkursowego.  

5. Formularz Zgłoszeniowy może zawierać tylko jeden Projekt Konkursowy opracowany 

w języku polskim.  

6. Grupa Projektowa może zgłosić tylko jeden Projekt Konkursowy w ramach Konkursu.  

7. Uczestnik/Współuczestnik może przynależeć tylko do jednej Grupy Projektowej.  

8. Wnioskodawca, Uczestnik/Współuczestnik oraz Opiekun Grupy Projektowej, którzy nie 

spełniają warunków określonych w Regulaminie, tracą prawo do udziału w Konkursie 

oraz ewentualnej Nagrody.  

9. Organizator może wykluczyć z udziału w Konkursie - na każdym jego etapie - 

Wnioskodawcę, Uczestnika/Współuczestnika lub Opiekuna Grupy Projektowej  

w przypadku naruszenia przez nich któregokolwiek z postanowień Regulaminu lub 

podejmowania przez nich innych działań, które wpływają lub mogą wpłynąć na przebieg 

Konkursu, są sprzeczne z dobrymi obyczajami lub wpływają lub mogą wpłynąć 

niekorzystanie na wizerunek Organizatora, a także naruszają lub mogą naruszyć interesy 

lub prawa osób trzecich, w tym biorących udział w konkursie.  

 

§ 7 

Warunki udziału w Konkursie 

 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest:  

1) przesłanie przez Wnioskodawcę na adres Organizatora - wskazany w ust. 2 -  

prawidłowo wypełnionego i podpisanego przez dyrektora Szkoły Formularza 

Zgłoszeniowego oraz zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu:  

a) w formie papierowej, 



 

str. 7 
 

b) w terminie naboru, o którym mowa w § 4,  

c) zawierającego jako załączniki: 

− Projekt Konkursowy, zgodny z warunkami określonymi w § 8, 

− odpowiednio: prawidłowo wypełniony jeden Formularz Uczestnika  

(w przypadku jednego Uczestnika) lub Formularze Uczestników (w liczbie 

zależnej  od liczby Współuczestników), zawierających oświadczenia i zgody, 

o których mowa pkt 3-6, oraz zgodnie z wzorami stanowiącymi załączniki do 

Regulaminu: nr 2 (dla Formularz Uczestnika pełnoletniego)  i nr 3 (dla 

Formularz Uczestnika niepełnoletniego); 

2) potwierdzenie spełniania warunków, o których mowa w § 6 ust. 1 - 7, a które 

uprawniają do udziału w Konkursie Wnioskodawcę, Uczestnika/Współuczestnika, 

Opiekuna Grupy Projektowej oraz Grupę Projektową - w Formularzu Zgłoszeniowym 

przez dyrektora Szkoły; 

3) złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem i jego akceptacji 

oraz o zobowiązaniu się do przestrzegania postanowień Regulaminu; 

a) w Formularzu Zgłoszeniowym przez: 

− dyrektora Szkoły, 

− Opiekuna Grupy Projektowej, 

b) w Formularzu Uczestnika - przez Uczestnika/Współuczestnika lub 

rodziców/prawnych opiekunów w przypadku niepełnoletniego 

Uczestnika/Współuczestnika;  

4) wyrażenie zgody na udział w Konkursie: 

a) w Formularzu Zgłoszeniowym przez: 

− dyrektora Szkoły – w stosunku do Szkoły, Grupy Projektowej, w tym 

Uczestnika/Współuczestników oraz Opiekuna Grupy Projektowej; 

− Opiekuna Grupy Projektowej, 

b) w Formularzu Uczestnika - przez Uczestnika/Współuczestnika lub 

rodziców/prawnych opiekunów w przypadku niepełnoletniego 

Uczestnika/Współuczestnika;  

5) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora, zgodnie 

z Regulaminem,  w związku z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu: 

a) w Formularzu Zgłoszeniowym przez: 

− dyrektora Szkoły, 

− Opiekuna Grupy Projektowej, 

b) w Formularzu Uczestnika przez: 

− Uczestnika/Współuczestnika, 

− rodziców/prawnych opiekunów, w przypadku kiedy 

Uczestnik/Współuczestnik nie ukończył 16. lat w dniu przesłania przez 

Wnioskodawcę do Organizatora Formularza Zgłoszeniowego w celu udziału 

Konkursie (decyduje data stempla pocztowego). 
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6) złożenie oświadczeń w Formularzu Uczestnika przez Uczestnika/Współuczestnika 

lub rodziców/prawnych opiekunów - w przypadku niepełnoletniego 

Uczestnika/Współuczestnika o tym, że: 

a) Projekt Konkursowy: 

− jest samodzielną pracą Uczestnika - w przypadku, gdy w skład Grupy 

Projektowej wchodzi jeden Uczestnik; 

− jest samodzielną i wspólną pracą Współuczestników - w przypadku, gdy w 

skład Grupy Projektowej wchodzi więcej niż 1 Uczestnik; 

b) Projekt Konkursowy spełnia warunki, o których mowa w § 8; 

c) wyrażają zgodę na przesłanie przez Wnioskodawcę Projektu Konkursowego 

do Organizatora w celu udziału w Konkursie; 

2. Formularze Zgłoszeniowe należy przesłać pocztą na adres Organizatora - decyduje termin 

stempla pocztowego:  

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego  

Wydział Inżynierii Mechanicznej 

Centrum wiedzy o  dostępności do transportu i mobilności OSP 

ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2  

00-908 Warszawa 46 

z dopiskiem na kopercie: „Konkurs na koncepcje urządzeń, przedmiotów i usług służących 

poprawie mobilności i bezpieczeństwa ruchu drogowego OSP”. 

 

§ 8 

Warunki dotyczące Projektu Konkursowego 

 

Przesłany do Organizatora Projekt Konkursowy w celu udziału w Konkursie: 
1) powinien być: 

a) samodzielną pracą Uczestnika - w przypadku, gdy w skład Grupy Projektowej 

wchodzi jeden Uczestnik; 

b) samodzielną i wspólną pracą Współuczestników - w przypadku, gdy w skład Grupy 

Projektowej wchodzi więcej niż 1 Uczestnik; 

2) powinien zawierać opracowanie idei, koncepcji lub pomysłu, zwane dalej łącznie 
„Opracowaniem”, dotyczących urządzeń, przedmiotów i usług w zakresie 
Projektowania Uniwersalnego, służących poprawie mobilności i bezpieczeństwa ruchu 
drogowego OSP korzystających ze środków transportu i mobilności indywidualnej,  
jako wymaganą tematykę Projektu Konkursowego;  

3) może zawierać Opracowanie tzw. „miękkie” - usprawnienia organizacyjne, prawne, 
ergonomiczne (np. wymuszenie na użytkowniku kolejności wykonywanych czynności 
lub sposobu użytkowania danego urządzenia, które zwiększy jego bezpieczeństwo), 
bądź inne, co będzie dodatkowo punktowane, zgodnie z dodatkową punktacją podaną 
w Formularzu Zgłoszeniowym - w pkt. IV pt.:„Projekt konkursowy”, tabela w ust. 4; 

4) powinien być oryginalny i niepublikowany; 



 

str. 9 
 

5) nie może zawierać Opracowania, które zostało już zrealizowane; przez Opracowanie 
zrealizowane rozumie się w szczególności Opracowanie, które nie ma możliwości 
kontynuacji oraz rozwoju lub prace nad tym Opracowaniem zakończyły się lub 
Opracowanie zostało już nagrodzone w ramach innych konkursów z zakresu 
Projektowania Uniwersalnego;  

6) nie może naruszać prawa, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, 
a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych – w szczególności dotyczy to treści 
powszechnie uważanych za wulgarne i obraźliwe, obrażających uczucia innych osób, 
w tym również uczucia religijne, przedstawiających przemoc albo tematykę 
rasistowską, naruszających prawo do prywatności, zawierających materiały chronione 
prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody osób uprawnionych; 

7) powinien być w formie papierowej, w 1. egzemplarzu, i mieć objętość min. 5 a maks. 
10  stron formatu A-4, zadrukowanych jednostronnie, z użyciem czcionki Arial 12, 
interlinia 1,5, w tym z rysunkami formatu maks. A5. 

 

§ 9 

Komisja Konkursowa 

 

1. Komisja Konkursowa działa w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, 

zgodnie z Regulaminem. 

2. Komisja Konkursowa podejmuje decyzje w imieniu Organizatora w zakresie dla niej 

przewidzianym w Regulaminie oraz w zakresie, o którym mowa w § 6 

ust. 8 i 9. 

3. W skład Komisji Konkursowej wchodzą: nauczyciele akademiccy WAT, UKSW oraz ITS, 

przedstawiciele środowiska społeczno-gospodarczego związanego z motoryzacją 

oraz podmiotów działających na rzecz OSP. 

4. Komisję Konkursową powołuje Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej WAT.  

5. Obsługę administracyjną Komisji Konkursowej sprawuje Biuro Konkursu. 

6. Skład Komisji Konkursowej zostanie podany na Stronie Internetowej Biura Konkursu. 

7. Komisja Konkursowej działa w siedzibie Organizatora: ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2,  

00-908 Warszawa 46. 

 

§ 10 

Przebieg Konkursu 

 

1. Konkurs przebiega w terminach, o których w mowa w § 4, kolejno: 

1) Uczestnik jest zobowiązany/Współuczestnicy są zobowiązani do opracowania Projektu 

Konkursowego, zgodnie z zasadami, o których mowa w § 8; 

2) Wnioskodawca - w celu udziału w Konkursie - zobowiązany jest do przesłania 

Formularza Zgłoszeniowego do Organizatora: 

a) spełniającego warunki określone w § 6 ust. 1-7, 

b) zgodnie § 7 ust. 1 pkt 1; 
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3) przesłany przez Wnioskodawcę do Organizatora Formularz Zgłoszeniowy, zgodnie 

z pkt 2, poddawany jest przez Komisję Konkursową ocenie:  

a) formalnej - polegającej na weryfikacji, czy Formularz Zgłoszeniowy nie posiada 

błędów formalnych, w szczególności, czy Formularz Zgłoszeniowy jest zgodny 

z pkt 2 lit. a-b; Komisja Konkursowa wydaje: 

− pozytywną ocenę formalną - w przypadku zgodności Formularza 

Zgłoszeniowego z pkt 2 lit. a-b; w takim przypadku Formularz Zgłoszeniowy 

podlega ocenie merytorycznej, o której mowa w pkt b; 

− negatywną ocenę formalną - w przypadku niezgodności Formularza 

Zgłoszeniowego z pkt 2 lit. a-b; w tym przypadku  Projekt Konkursowy nie 

podlega ocenie merytorycznej, o której mowa w pkt b, i Wnioskodawca 

zostaje wykluczony z dalszego uczestnictwa w Konkursie;  

b) merytorycznej - polegającej na przyznaniu oceny punktowej przez Komisję 

Konkursową za opracowanie Projektu Konkursowego; 

4) Komisja Konkursowa spośród wszystkich Projektów Konkursowych, które zostały 

poddane ocenie merytorycznej, wskaże Projekty Konkursowe, które zajęły kolejno 1, 2, 

oraz 3 miejsce, na podstawie przyjętych kryteriów oceny merytorycznej, i poinformuje 

o tym Wnioskodawców za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres e-mail 

Wnioskodawcy podany w Formularzu Zgłoszeniowym;  

5) Komisja Konkursowa ogłosi oficjalne wyniki Konkursu poprzez ich opublikowanie 

za pośrednictwem Strony Internetowej Biura Konkursu. 

2. Odwołania od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługują. 

3. Wzór Karty oceny dokonywanej przez Komisję Konkursową stanowi załącznik nr 4 

do Regulaminu. 

 

§ 11 

Nagrody 

 

1. Nagrodami dla Laureatów Konkursu za zajęcie I, II i III miejsca są:  

1) za zajęcie I. miejsca - szkolenie specjalistyczne dla Grupy Projektowej prowadzone 

w jednej z pracowni Wydziału Inżynierii Mechanicznej WAT w zakresie Projektowania 

Uniwersalnego; 

2) za zajęcie II. miejsca - szkolenie dla Grupy Projektowej w pracowniach Instytutu 

Transportu Samochodowego Wydziału Inżynierii Mechanicznej WAT; 

3) za zajęcie III. miejsca - szkolenie dotyczące transportu i bezpieczeństwa ruchu 

drogowego. 

2. Laureaci Konkursu otrzymają również upominki rzeczowe. 

3. Laureaci Konkursu otrzymają Nagrody podczas oficjalnego spotkania zorganizowanego na 

zakończenie Konkursu, które odbędzie się w siedzibie Organizatora. Termin spotkania 

zostanie podany do wiadomości Laureatów Konkursu za pośrednictwem poczty e-mail.  
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4. Laureaci Konkursu oraz pozostali Uczestnicy/Współuczestnicy Konkursu otrzymają 

dyplomy uczestnictwa w Konkursie. 

5. Nagrodą dla Opiekunów Grup Projektowych jest szkolenie specjalistyczne 

przeprowadzone przez Organizatora, podnoszące kompetencje zawodowe nauczycieli i 

mogące się wpisać się w katalog obowiązkowych szkoleń branżowych dla nauczycieli 

teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz nauczycieli praktycznej nauki zawodu, 

zatrudnionych w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, zgodnie z ustawą z dnia 

26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela. 

6. Szkolenia, o których mowa w niniejszym paragrafie, odbędą się w terminach uzgodnionych 

z Laureatami Konkursu oraz Opiekunami Grup Projektowych.  

7. Nagrody nie podlegają wymianie na inne nagrody lub ich równowartość pieniężną.  

8. Laureaci Konkursu oraz Opiekunowie Grup Projektowych nie są uprawnieni  

do przeniesienia praw do Nagrody na jakąkolwiek osobę trzecią.  

9. Organizator oświadcza, że Nagroda przyznana dla jednego Uczestnika/Współuczestnika 

oraz Opiekuna Grupy Projektowej nie przekroczy kwoty 2000,00 PLN, o której mowa  

w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.   

10. Nagrody zostaną rozliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.   

 

§ 12 

Prawa autorskie. Licencja 

 

1. Przesłanie Projektu Konkursowego w celu udziału w Konkursie jest równoznaczne 
z oświadczeniem odpowiednio Uczestnika lub Współuczestników, że: 
1) Uczestnik wykonał Projekt Konkursowy samodzielnie / Współuczestnicy wykonali 

Projekt Konkursowy samodzielnie i wspólnie; 
2) tylko Uczestnikowi/Współuczestnikom w sposób nieograniczony przysługują wszelkie 

prawa do Projektu Konkursowego, będącego utworem, dalej jako „Utwór” w tym 
nieograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe oraz prawa zależne i nie są 
w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich;  

3) Utwór nie narusza praw osób trzecich oraz nie mają miejsca żadne inne okoliczności, 
które mogłyby narazić Organizatora na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu 
korzystania lub rozpowszechniania Utworu;  

4) nie udzielił/nie udzielili żadnej osobie licencji uprawniającej do korzystania z Utworu 
oraz nie będą udzielać takich licencji osobom trzecim w przyszłości;  

5) posiada/posiadają wyłączne prawo do udzielania zezwoleń na rozporządzanie 
i korzystanie z opracowań Utworu;  

6) Uczestnik udziela/Współuczestnicy udzielają nieodpłatnie Organizatorowi licencji 
niewyłącznej do korzystania z Projektu Konkursowego, w tym do utrwalania, 
zwielokrotniania oraz rozpowszechniania utworu, w zakresie i na warunkach, o których 
mowa w ust. 2 i n.; 
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7) w przypadku wystąpienia przeciwko Organizatorowi przez osoby trzecie z roszczeniami 
wynikającymi z naruszenia ich praw Uczestnik jest zobowiązany/Współuczestnicy 
są zobowiązani do ich zaspokojenia i zwolnienia Organizatora od obowiązku świadczeń 
z tego tytułu; 

8) w przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń 
wynikających z powyższych tytułów przeciwko Organizatorowi, Uczestnik 
będzie/Współuczestnicy będą zobowiązani do przystąpienia w procesie 
do Organizatora i podjęcia wszelkich czynności w celu jego/ich zwolnienia z udziału 
w sprawie.  

2. Poprzez przystąpienie do Konkursu Uczestnik udziela/Współuczestnicy udzielają 
Organizatorowi licencji niewyłącznej do korzystania z Projektu Konkursowego, zwanej 
dalej „Licencją".  

3. Korzystanie z Licencji jest ograniczone w czasie i może następować w okresie od dnia 
otrzymania przez Organizatora przesłanego Projektu Konkursowego w celu udziału w 
Konkursie (decyduje data stempla pocztowego) do dnia 31 grudnia 2026 roku.  

4. Licencja obejmuje uprawnienie do korzystania z Projektu Konkursowego na wszystkich 
znanych polach eksploatacji, w szczególności:  
1) utrwalanie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek 

nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, 
cyfrowo; 

2) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na 
jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie 
magnetycznej, cyfrowo;  

3) wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowej lub multimedialnej, do 
baz danych;  

4) użycie na własne cele Organizatora lub osób trzecich, wewnętrznej eksploatacji 
Organizatora lub osób trzecich;  

5) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do Projektu 
Konkursowego w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie 
w Internecie np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek 
serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych, w szczególności video on demand, pay-per-
view, dostępnych m.in. w technice downloading, streaming, IPTV, ADSL, DSL oraz 
jakiejkolwiek innej), a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych 
z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. telefonów stacjonarnych 
lub komórkowych, komputerów stacjonarnych lub przenośnych, a także przekazów z 
wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii np. GSM, UMTS itp., za pomocą 
telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych);  

6) publiczne udostępnianie w całości lub części w dowolnej formie w tym w formie 
publikacji elektronicznej, cyfrowej, papierowej w Internecie;  

7) publiczne wykonanie;  

8) przechowywanie w dowolnej formie w tym w formie papierowej, elektronicznej, 
cyfrowej lub innej; 

9) publiczne odtwarzanie (m.in. za pomocą dowolnych urządzeń analogowych i/lub 
cyfrowych posiadających w szczególności funkcje przechowywania i odczytywania 
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plików audio i/lub video np. komputerów, odbiorników radiowych lub telewizyjnych, 
projektorów, telefonów stacjonarnych lub komórkowych, odtwarzaczy MP3 itp.);  

10) wystawianie;  

11) wyświetlanie.  

5. Uczestnik/Współuczestnik w oparciu o przekazaną informację o przetwarzaniu danych, 
zgodnie z § 13, oświadczają, iż wyraża zgodę na korzystanie przez Organizatora 
z wizerunku, imienia, nazwiska w zakresie określonym w ust. 4. Korzystanie z wizerunku, 
imienia, nazwiska Uczestnika/Współuczestnika jest ograniczone w czasie i może 
następować w okresie na jaki została udzielona Licencja, o którym mowa w ust. 3. W celu 
uniknięcia wątpliwości Uczestnik/Współuczestnik potwierdza, że Organizator 
i podmioty działające z upoważnienia Organizatora, po upływie okresu na jaki została 
udzielona zgoda na korzystanie z wizerunku, nie są zobowiązane do usuwania 
rozpowszechnionych w okresie obowiązywania Licencji publikacji lub materiałów 
zawierających wizerunek, imię, nazwisko Uczestnika/Współuczestnika.  

6. Uczestnik/Współuczestnik wyraża zgodę i upoważnia Organizatora do wykonywania praw 
zależnych do Projektu Konkursowego. Organizator jest uprawniony do dokonywania zmian 
i przeróbek, montaży, skrótów, skrótów montażowych, teaserów oraz do korzystania 
z tych opracowań wyłącznie w zakresie opisanym w ust. 4.  

7. Uczestnik/Współuczestnik zapewnia, iż nie będzie podnosił względem Organizatora 
roszczeń z tytułu naruszenia jego praw osobistych w związku z opracowaniem lub inną 
modyfikacją Projektu.  

8. Uczestnik/Współuczestnik upoważnia Organizatora do oznaczania Projektu Konkursowego 
niezależnie od sposobu jego publikacji przez podanie imienia i nazwiska 
Uczestnika/Współuczestnika, bądź do publikowania (rozpowszechniania) Projektu 
Konkursowego bez wskazywania autorstwa, w zależności od potrzeb Organizatora.  

9. Uczestnik/Współuczestnik upoważnia Organizatora do wykonywania w jego imieniu 
autorskich praw osobistych do utworów zawartych w Projekcie Konkursowym, w tym 
prawa do:  
1) decydowania o pierwszym publicznym udostępnieniu; 

2) do nadzoru autorskiego; 

3) do nienaruszalności formy i treści utworów oraz do ich rzetelnego wykorzystania 
(integralność).  

10. Przesłany Projekt Konkursowy może zostać wykorzystany przez Organizatora 
do tworzenia materiałów reklamowych i informacyjnych związanych z Konkursem 
i realizacją Projektu Partnerstwa. Uczestnik/Współuczestnik wyraża zgodę na prezentację 
swoich Projektów Konkursowych, w tym w ramach ekspozycji lub na Stronie Internetowej 
Organizatora albo Stronie Internetowej Biura Konkursu. 

11. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania wybranych Projektów Konkursowych 
również w materiałach promocyjnych, w wydawnictwach okolicznościowych i materiałach 
prasowych oraz w Internecie. Prawo to organizator zastrzega sobie na wszystkie przyszłe 
lata, tak aby bez dodatkowych zezwoleń mógł zaprezentować wybrane prace lub ich części 
w przyszłych publikacjach drukowanych lub elektronicznych. W związku z publikacją 
drukowaną lub elektroniczną nie jest przewidziane jakiekolwiek wynagrodzenie. 

12. Akceptacja Regulaminu przez Uczestnika/Współuczestnika, z zastrzeżeniem § 2 ust. 7,  

jest jednoznaczna z akceptacją przez nich postanowień niniejszego paragrafu.  
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§ 13 

Klauzula informacyjna Administratora Danych Osobowych – postanowienia ogólne 

 

1. Klauzula informacyjna Administratora Danych Osobowych  dla pełnoletnich osób, których 

dane osobowe są przetwarzane w związku z Konkursem, zawarta jest w § 14, w tym: 

1) Uczestnika/Współuczestnika - którzy w dniu przesłania przez Wnioskodawcę 

Formularza Zgłoszeniowego w celu udziału Konkursie są pełnoletni - decyduje data 

stempla pocztowego; 

2) Opiekuna Grupy Projektowej; 

3) dyrektora Szkoły; 

4) członków Komisji Konkursowej. 

2. Klauzula informacyjna Administratora Danych Osobowych dla 

Uczestnika/Współuczestnika, których dane osobowe są przetwarzane w związku z  

Konkursem, a który nie osiągnął pełnoletniości w dniu przesłania przez Wnioskodawcę 

Formularza Zgłoszeniowego w celu udziału Konkursie (decyduje data stempla 

pocztowego), oraz jego rodziców lub opiekunów prawnych, zawarta jest w § 15. 

§ 14 

Klauzula informacyjna Administratora Danych Osobowych 

dla pełnoletnich osób  

1. Zgodnie z art. 13 i art.14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako „RODO”), 

Administrator Danych Osobowych informuje: 

1) Administratorem danych osobowych Uczestnika/Współuczestnika, Opiekuna Grupy 

Projektowej,  dyrektora Szkoły oraz członków Komisji Konkursowej jest Wojskowa 

Akademia Techniczna z siedzibą w Warszawie (kod: 00-908) przy ul. Gen. Sylwestra 

Kaliskiego 2; 

2) Administrator danych powołał inspektora ochrony danych nadzorującego 
prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można się skontaktować 
poprzez e-mail: iod@wat.edu.pl.; 

3) przetwarzanie danych osobowych odbywa się : 
a) w przypadku Uczestników/Współuczestników, Opiekunów Grup Projektowych, 

dyrektorów Szkół - za zgodą osoby, której dane dotyczą w celu organizacji 
i przeprowadzenia lub uczestnictwa w Konkursie oraz udostępnienia informacji o 
wynikach Konkursu, a także w celach promocyjnych, informacyjnych, kulturalnych, 
edukacyjnych i innych związanych z organizowanym Konkursem - na podstawie 
art.6 ust. 1 lit. a RODO, 
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b) w przypadku osób wyznaczonych do kontaktu/nadzoru/realizacji Konkursu, w tym 
członków Komisji Konkursowej, w związku realizacją obowiązków wynikających z 
przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych, wobec osób, które 
zostały Laureatami Konkursu oraz otrzymały Nagrodę w Konkursie - na podstawie 
art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 

c) w związku z ewentualnym dochodzeniem roszczeń lub obroną przed zgłoszonymi 
roszczeniami, w szczególności dotyczącymi naruszeń prawa autorskiego i ochrony 
wizerunku - na podstawie art.6 ust. 1 lit. c, e RODO; 

4) dane osobowe będą udostępnione dostawcom usług, świadczącym je na rzecz 
Organizatora (np. operator pocztowy); dane osobowe przedstawicieli Laureatów 
Konkursu oraz osób odbierających Nagrody mogą być przekazane usługodawcom 
pocztowym w celu dostarczenia Nagrody; 

5) Administrator będzie publikował dane osobowe Uczestnika/Współuczestnika oraz 
Opiekuna Grupy Projektowej, przy czym do wiadomości publicznej podane zostaną 
imiona i nazwiska tych członków Grupy Projektowej, których Projekty Konkursowe 
otrzymają Nagrody. Podanie danych do wiadomości publicznej obejmuje ich publikację 
na Stronie Internetowej Organizatora, Stronie Internetowej Biura Konkursu, oraz w 
kanałach cyfrowych mediów społecznościowych, przesyłanie do mediów i innych 
powiązanych podmiotów w materiałach informacyjnych i reklamowych dotyczących 
Konkursu; 

6) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celów, dla 
których zostały zebrane; niepodanie danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału 
w Konkursie; 

7) dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów,  
o których mowa w pkt 3 do końca realizacji wszystkich obowiązków wynikających 
z organizacji Konkursu oraz w związku z udzieloną Licencją, o której mowa w § 12 tj. do 
31 grudnia 2026 roku, a następnie w celach archiwalnych do czasu wycofania zgody; 

8) osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od Administratora 
dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do 
przenoszenia danych; 

9) osoba, której dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, ma prawo do jej 
cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

10) w przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych 
narusza przepisy RODO, osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo do 
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

11) dane osobowe, o ile nie zostały przekazane Administratorowi bezpośrednio przez 
osobę, której dotyczą, zostały pozyskane z Formularza Zgłoszeniowego złożonego 
przez Wnioskodawcę. 

 

 

 

 

 

 



 

str. 16 
 

§ 15 

Klauzula informacyjna Administratora Danych Osobowych 

dla niepełnoletniego Uczestnika/Współuczestnika  

oraz jego rodziców lub opiekunów prawnych 

 

1. Zgodnie z art. 13 i art.14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako „RODO”), 

Administrator Danych Osobowych informuje: 

1) Administratorem danych osobowych Uczestnika/Współuczestnika oraz rodziców lub 

opiekunów prawnych niepełnoletniego Uczestnika/Współuczestnika jest Wojskowa 

Akademia Techniczna z siedzibą w Warszawie (kod: 00-908) przy ul. Gen. Sylwestra 

Kaliskiego 2; 

2) Administrator danych powołał inspektora ochrony danych nadzorującego 

prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można się skontaktować 

poprzez e-mail: iod@wat.edu.pl.; 

3) przetwarzanie danych osobowych odbywa się: 
a) za zgodą osoby, której dane dotyczą, a osób w wieku poniżej 16 lat za zgodą 

rodziców lub opiekunów prawnych, w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu 
oraz udostępnienia informacji o wynikach Konkursu, a także w celach 
promocyjnych, informacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych i innych związanych z 
organizowanym Konkursem - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, 

b) w związku realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa, w 
szczególności przepisów podatkowych w przypadku osób, które zostały 
Laureatami Konkursu oraz otrzymały Nagrodę w Konkursie - na podstawie art. 6 
ust. 1 lit. c RODO, 

c) w związku z ewentualnym dochodzeniem roszczeń lub obroną przed zgłoszonymi 
roszczeniami, w szczególności dotyczącymi naruszeń prawa autorskiego i ochrony 
wizerunku - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO; 

4) dane osobowe będą udostępnione dostawcom usług, świadczącym je na rzecz 
Organizatora (np. operator pocztowy); dane osobowe przedstawicieli Laureatów 
Konkursu oraz osób odbierających Nagrody mogą być przekazane usługodawcom 
pocztowym w celu dostarczenia Nagrody; 

5) Administrator będzie publikował dane osobowe Uczestnika/Współuczestnika, 
przy czym do wiadomości publicznej podane zostaną imiona i nazwiska tych 
Uczestników/Współuczestników, których Projekty Konkursowe otrzymają Nagrody. 
Podanie danych do wiadomości publicznej obejmuje ich publikację na Stronie 
internetowej Organizatora, Stronie Internetowej Biura Konkursu, 
 oraz w kanałach cyfrowych mediów społecznościowych, przesyłanie do mediów i 
innych powiązanych podmiotów w materiałach informacyjnych i reklamowych 
dotyczących Konkursu; 
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6) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celów, dla 
których zostały zebrane; niepodanie danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału 
w Konkursie; 

7) dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów,  
o których mowa w pkt 3 do końca realizacji wszystkich obowiązków wynikających 
z organizacji Konkursu oraz w związku z udzieloną Licencją, o której mowa w § 12 tj. do 
31 grudnia 2026 roku, a następnie w celach archiwalnych lub do czasu wycofania 
zgody; 

8) osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od Administratora 
dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do 
przenoszenia danych; 

9) osoba, której dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody ma prawo do jej 
cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

10) w przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych 
narusza przepisy RODO, osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo do 
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

11) dane osobowe, o ile nie zostały przekazane Administratorowi bezpośrednio przez 

osobę, której dotyczą zostały pozyskane z Formularza Zgłoszeniowego złożonego przez 

Wnioskodawcę. 

§ 16 

Postanowienia końcowe 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują 

odpowiednie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.  

§ 17 

Załączniki do Regulaminu 

 

Załącznikami do Regulaminu są :  

1) załącznik nr 1 - Formularz Zgłoszeniowy; 

2) załącznik nr 2 - Formularz Uczestnika Pełnoletniego; 

3) załącznik nr 3 - Formularz Uczestnika Niepełnoletniego; 

4) załącznik nr 4 - Karta oceny dokonywanej przez Komisję Konkursową; 

5) załącznik nr 5 - Informator „Projektowanie uniwersalne w zakresie mobilności 

i transportu indywidualnego dla osób o szczególnych potrzebach”. 

 

 

 


